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Gala för Kongos kvinnor
”Våldet måste upphöra”
LINKÖPING

Den nionde februari an-
ordnas en stödgala för Kon-
gos kvinnor där bland an-
nat Margaretha Winberg 
kommer att tala. Just nu 
håller man på att förbere-
da galan.

Kongo är ett av de län-
der där det sexuella vål-
det mot kvinnor är störst.

–Våldtäkter används 
som vapen för att splitt-
ra samhället, säger Lars-
Erik Wallhagen, en av ga-
lans arrangörer.

Men det är inte bara 
traumat att utsättas för 
en våldtäkt som drabbar 
kvinnorna, ofta blir även 
social utfrysning ett re-
sultat av övergreppet.

Stopp på våldet
Lars-Erik Wallhagen 

har ett långt engagemang 
för Kongo bakom sig. Han 
var med och grundade 
MAF i Sverige, en organi-
sation som ordnar hjälp-
flyg till olika delar av 
världen.

–MAF har varit verk-
samt i Kongo i 50 år och 
vi har åtta flygplan där. Vi 
har även två svenska pi-
loter som är verksamma i 
området, säger han.

Med galan vill Lars-Er-
ik Wallhagen sätta fokus 
på att våldet förekommer 
och att något måste göras 
åt det.

–Jag hoppas att så 
många som möjligt kan 
komma till galan och visa 
att vi ställer upp för kvin-
norna i Kongo, säger han.

Namnlista
I samband med galan 

finns det också möjlig-
het att skriva under den 
namnlista som det togs 
initiativ till i slutet av 
2012. Syftet med namn-
insamlingen är att sät-
ta press på Sveriges re-
gering så att man ställer 
krav på Kongo.

–För mig är det obegrip-
ligt att namninsamlingen 
är så okänd som den är. 
Jag hoppas att många vill 
skriva under, säger Lars-

Erik Wallhagen.

Pengarna går till vård
Galan som pågår klock-

an 18-20 den nionde fe-
bruari kommer att inne-
hålla både uppträdanden 

av musikklasser samt fö-
redrag om situationen i 
Kongo. Talare är bland 
annat Jan Gunnar Isberg, 
tidigare FN-chef i Kon-
go och Margareta Win-
berg, ordförande för UN 

Women i Sverige. Pengar-
na som samlas in kommer 
att gå till bland annat ett 
sjukhus som behandlar 
kvinnor som utsatts för 
våldtäkt.

Therese Ekstrand

Lars-Erik Wallhagen, en av galans arrangörer. Foto: Tommy Pettersson

Mässa om träning och hälsa
Helgen går i friskvårdens tecken
LINKÖPING

I helgen är det bara att 
frossa i hälsocoacher och 
träningstips då Konsert & 
Kongress fylls av utställare, 
kända hälso- och tränings-
profiler samt uppvisningar. 
Det är dags för mässan Ex-
po hälsa & träning.

Arrangörer är Cen-
sum AB, som tillsammans 
med nio promotorer ar-
rangerar en hälsa- och 
träningsmässa för första 
gången. Vi började dis-
kutera en temadag till en 
början. Vi märkte dock att 
intresset var väldigt stort 

då fler och fler anslöt sig 
så vi fick tänka om och 
tänka större istället, sä-
ger Anna Engstrand från 
Censum AB.

Kända profiler
Meningen är att erbju-

da något till alla som har 
någon form av intres-
se för hälsa och träning. 
Kända profiler från häl-
so- och träningsvärlden 
finns på plats för att bju-
da på föreläsningar, upp-
visningar och även prova-
på aktiviteter. Vi har för-
sökt att hitta profiler från 
varje område inom häl-

sa och träning. Till exem-
pel finns uppfinningsri-
ka Musse Hasselvall och 
Usama Aziz på plats för 
att låta besökarna få pro-
va på så kallad Ruffie trä-
ning. Formen är ett hop-
kok från kampsport och 
boxning, Musse och Usa-
mas egna expertgrenar. 
Vi har även bjudit in Mar-
tina Haag som ska förelä-
sa om hur hon själv har 
kämpat sig igenom trä-
ningen. Hon är väldigt in-
spirerande då hon börjar 
där vi andra börjar, sä-
ger Anna Engstrand. Bå-
de lördagen och söndagen 

är fullspäckad av intres-
santa föreläsningar, spän-
nande utställningar, ro-
liga prova-på aktiviteter 
och träningspass. För den 
sugne kan träningspas-
sen förbokas men man är 
också välkommen att del-
ta utan förbokning i mån 
av plats. För den som in-
te har någon lust att slä-
pa med sig träningsklä-
derna till helgens mäss-
sa finns det ändå en hel 
del att upptäcka. Till ex-
empel utställarna som in-
ackorderar sig i både foa-
jén och i Garden och visar 
allt från lokala gym till 

kostföretag.
– Hälsa och träning är 

ju väldigt brett och kan 
innefatta så mycket. Till 
exempel har vi utställare 
som Alma som är ett men-
talt gym. Även Boxogram 
finns på plats som anord-
nar temaresor med inrikt-
ning mot hälsa och trä-
ning, påpekar Anna Eng-
strand. Biljetter till mäss-
san kan köpas på plats 
men för att vara säker på 
att få plats är det Ticnet 
eller biljettdisken inne på 
Konsert & Kongress som 
gäller.

Fanny Miles

Hörselskadade försiktigt positiva till vårdval
Men det finns fallgropar
LINKÖPING

Hälso- och sjukvårds-
nämnden i Östergötland 
har tagit ett beslut om att 
gå vidare med vårdval inom 
hörselvården. Hörselskada-
des Riksförbund är försik-
tigt positiva i frågan.

Ariann Jönsson, leda-
mot i HRF, Östergötland 
är positiv till det införda 
vårdvalet och upplever 
att det funnits en bra di-
alog med landstingets po-
litiker.

Undvik fallgroppar
-Det här kan bli bra 

om man undviker de fall-
gropar som finns. I de tre 
landsting där detta in-
förts, Skåne, Stockholms 
län och Uppsala län har 
tillgängligheten ökat vil-
ket är positivt men på si-
na håll har audionomer-
na nästan förvandlats till 
försäljare. En hörappa-
rat är väldigt dyr och det 
blir fel när man upplyser 
om hur man kan ta lån 
för att köpa en och man 
nästan tvingar på folk dy-
ra hjälpmedel. Det är väl 
en av fallgroparna man 
kan falla i. Vårdval in-
om hörselvården innebär 

att personer som behö-
ver hörapparat får möjlig-
het att vända sig till oli-
ka privata hörselmottag-
ningar som är auktorise-
rade av landstinget. Så-
dant vårdval finns i dag i 
tre landstingen i  Skåne, 
Stockholms län och Upp-
sala län. 

Här har vårdvalet gjort 
att fler kan prova ut hör-
apparat och få tillgång 
till andra hörhjälpmedel 
snabbare och enklare.

Men det finns också all-
varliga brister i de befint-
liga vårdvalssystemen, 
vilket har lett till tids-

pressade hörapparatut-
provningar, vilseledande 
information, höga kostna-
der för den enskilde, vård-
personal som agerar säl-
jare och andra problem 
som påverkar vårdkvali-
teten och drabbar hörsel-
skadade.

– Vi har haft en jättebra 
dialog med utredare och 
politiker om vikten av att 
slå vakt om vårdkvalite-
ten och patientens intres-
sen. Och vi har fått gehör, 
säger Ariann Jönsson vi-
dare. Landstinget ska nu 
ta fram ett regelverk för 
”primär hörselrehabili-

tering”, med sikte på att 
införa vårdval den förste 
september i år.

– Vårdval kan få oön-
skade konsekvenser, det 
har vi sett. Därför är det 
glädjande att Landsting-
et i Östergötland uttryck-
er att de vill utforma ett 
vårdvalssystem som säk-
rar rätten till bra hörsel-
vård för alla hörselska-
dade. Om de lyckas kan 
Östergötland stå modell 
för andra landsting som 
överväger vårdval, avslu-
tar Ariann Jönsson, leda-
mot i HRF Östergötland.

Jerry Prütz

Man rånad i 
Skäggetorp
Hotades med kniv
LINKÖPING

Ett rån inträffade under 
tisdagskvällen i Skägge-
torp. Trots att polisen spå-
rade med hund så kom 
man inte gärningsmän-
nen på spåren.

Det var vid 21.00-ti-
den i tisdagskväll som 
en man tog ut en stör-
re summa pengar ur 
en bankomat i Skägge-
torps Centrum men blev 
snabbt av med sina kon-
tanter.

Tre rånare
– Det ska ha kommit 

fram tre stycken män, 
med vad han uppger, so-
maliskt utseende och en 
av dem ska haft en kniv 
som han hotat målsä-
ganden med, 

berättar Martin Hed-
berg, utredningsledare 

vid Linköpingspolisen.
– Utan motstånd läm-

nade han över de sju tu-
sen kronor som han ta-
git ut till de tre män-
nen sedan begav han sig 
hem och därifrån ringde 
han polisen. 

Polisen kom till platsen
När polisen kom till 

platsen för rånet sökte 
man med hundar dock 
utan resultat. 

Rånoffret kan inte sä-
ga så mycket mer än just 
att det var tre män som 
rånade honom och att 
pengarna inte var hans 
egna dock fick han be-
hålla sin mobiltelefon 
vilket är ovanligt i ett 
sådant här samman-
hang, avslutar Martin 
Hedberg.

Jerry Prütz

Taiwan möter 
Östergötland
Hoppas på handels-
utbyten
LINKÖPING

Linköping får nobelt be-
sök idag då Taiwans hög-
ste representant i Sveri-
ge, generalsekreterare 
T.S Cheng, 

besöker staden. Taiwan 
och Östergötland har re-
dan inlett en rad samar-
beten mellan näringsliv, 
universitet och Rotaryför-
eningar.

Initiativet till besöket 
kommer från riksdagsle-
damöter Finn Bengtsson 
och Yvonne Andersson 
som tillsammans med 
landshövding Elisabeth 
Nilsson bjudit in gene-
ralsekreteraren.

Politiskt komplicerad
Den politiska situatio-

nen i Taiwan är oerhört 
komplicerad. 

Ön Taiwan räknas till 
den Demokratiska repu-
bliken Kina medan Folk-
republiken Kina räknas 
som fastlands-Kina. 

Taiwan och fastlands-
kina har länge haft ett 
invecklat förhållande 
som närmast har liknat 
två rivaliserande stater. 

Nu har dock nya möj-
ligheter öppnat upp 
för ett utbyte länderna 
emellan vilket för Sveri-
ge och Östergötlands del 
innebär bättre förutsätt-
ningar för handelsutby-
ten.

– Taiwan är en demo-
krati till skillnad från 
fastlands-Kina som är 
ett mycket slutet land. 

Jag och Yvonne har 
länge varit engagerade i 
att understödja Taiwans 
regering och skapa goda 
handelsförbindelser, vil-
ket vi redan har idag. 

Eftersom förutsätt-
ningarna mellan Taiwan 
och fastlands-Kina är 
bättre idag ser vi en po-
tential i att kunna sam-
arbeta med båda länder-
na, säger Finn Bengts-
son.

Jobbat sig uppåt
Taiwan räknas idag 

till en av världens främ-
sta och mest konkur-
renskraftiga ekonomier. 
Trots att Taiwan räk-
nas vara en demokrati 
har fastlands-Kina fort-
farande stort inflytande. 

Linköpings ambition 
är att lyfta ett samar-
bete mellan Taiwan och 
Sverige, i första hand 
mellan universiteten 
men också mellan nä-
ringslivet.

– Vi vill utveckla ett 
utbyte länderna emellan 
och på så sätt stärka re-
gionens engagemang. 

I och med att ett sam-
förstånd mellan Taiwan 
och fastlands-kina har 
lyfts känner vi att tiden 
är mogen att höja sam-
arbetsmöjligheterna. 

Vi följer UD:s riktlin-
jer för att inte skada för-
hållandet till fastlands-
Kina under processen, 
avslutar Finn Bengts-
son.

Fanny Miles


